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 IC crònica amb FEVE ≤ 40%.
 Classe funcional NYHA II-III.
 Simptomàtics tot i el tractament estable optimitzat amb les dosis màximes tolerades d’IECA o ARA-II,

BB i ARM, excepte si hi ha contraindicació a algun d’ells.
 Nivells de NT-proPNB elevats.
 Taxa de filtrat glomerular estimada (TFGe) ≥ 25 mL/min/1,73 m2.

El Programa d’harmonització farmacoterapèutica considera candidats a rebre tractament amb dapagliflozina aquells
pacients adults que compleixen tots els criteris següents:

Lloc en la terapèutica

Punts clau
• Dapagliflozina (DAPA) és un inhibidor del cotransportador

sodi-glucosa tipus 2 (ISGLT2) comercialitzat actualment 
per al tractament de la diabetis tipus 2 (DM2). És el primer 
fàrmac del grup terapèutic que ha estat autoritzat per al 
tractament de la insuficiència cardíaca (IC) amb fracció 
d’ejecció del ventricle esquerre (FEVE) reduïda.

• Les dades sobre la seva eficàcia i la seva seguretat en la 
IC amb FEVE reduïda provenen d’un assaig clínic 
aleatoritzat amb cegament doble en el qual es va avaluar 
l’eficàcia de DAPA respecte a placebo (PBO), ambdós 
afegits al tractament estàndard, en la reducció de la 
incidència d’una variable combinada de mort 
cardiovascular (CV) i empitjorament de la IC.

• Els pacients inclosos a l’estudi van ser majoritàriament 
homes, amb classe funcional NYHA II, FEVE del 30%, 
nivells de NT-proPNB alts i tractats amb diürètics (93,5%), 
inhibidors del sistema renina-angiotensina (95%), 
betablocadors (BB) (96%) i antagonistes dels receptors de 
mineralocorticoides (ARM) (71%). Aproximadament el 42% 
dels pacients tenien DM2.

• Els resultats de l’estudi mostren diferències estadísticament 
significatives en la taxa anual d’aparició d’esdeveniments 
de la variable primària (15,6% en el grup PBO i 11,6% en el 
grup de DAPA), la qual cosa representa una reducció 
relativa del 26% del risc d’empitjorament de la IC o mort 
per causa CV amb un NNT anual de 25. DAPA va reduir en 
un 25% el risc de la variable secundària clau 
d’hospitalització per IC o mort CV (p = 0,0002).

• La taxa anual d’empitjorament de la IC va ser del 10,1% 
per a PBO i del 7,1% per a DAPA i la taxa de mortalitat per 
causa CV d’un 7,9% per a PBO i d’un 6,5% per a DAPA. 
Ambdues diferències van ser estadísticament significatives, 
tot i que l’anàlisi no es va ajustar per multiplicitat.

Seguretat

• No es van detectar nous problemes de seguretat en els 
pacients amb IC respecte al perfil de seguretat ja 
conegut en població amb DM2. Els esdeveniments 
adversos d’especial interès més freqüents van ser els 
relacionats amb la depleció de volum i els renals.

• En el subgrup de pacients amb DM2, les amputacions 
van ser més freqüents que en el global de població de 
l’estudi (1,1% i 0,8% per a DAPA i PBO, 
respectivament). El risc d’amputacions no traumàtiques 
s’ha observat amb altres ISGLT2 i no es pot descartar 
que sigui un efecte de classe.

• Les dades en pacients d’edat avançada són limitades 
(edat mitjana a l’assaig de 66 anys, 21% dels pacients > 
75 anys). En el subgrup de pacients > 65 anys es va 
observar un nombre més elevat d’esdeveniments 
adversos. S’ha de tenir precaució atès que els pacients 
d’edat avançada són més susceptibles a la depleció de 
volum i/o la hipotensió.

Cost

• El cost de DAPA és inferior al de sacubitril/valsartan (-
74%) i superior al dels inhibidors de l’enzim conversiu 
de l’angiotensina (IECA) (de +367% a 2.681%), els 
antagonistes del receptor de l’angiotensina II (ARA-II) 
(de +45% a +461%), els BB (de +290% a +1.430%) i 
l’espironolactona (+3.299%).

• El finançament en el Sistema Nacional de Salut de 
DAPA per al tractament de la IC amb FEVE reduïda 
està restringit per a pacients adults no controlats amb 
les teràpies de primera línia (IECA o ARA II amb un BB) 
i segona línia (ARM).
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Criteris clínics d’inici i seguiment
Es consideren candidats a rebre tractament amb DAPA 
junt amb els altres tractaments de la IC, aquells pacients 
adults amb IC crònica amb FEVE reduïda que compleixen 
tots els criteris següents:

• FEVE ≤ 40%.

• Classe funcional NYHA II-III.

• Simptomàtics tot i el tractament estable optimitzat amb 
les dosis màximes tolerades d’IECA o ARA-II, BB i ARM, 
excepte si hi ha contraindicació a algun d’ells.(1)

• Nivells de NT-proPNB elevats.(2)

• Taxa de filtrat glomerular estimada (TFGe) ≥ 25 
mL/min/1,73 m2.

No es consideren candidats a rebre DAPA: 

• Pacients amb TFGe < 25 mL/min/1,73 m2.

• Pacients amb IC descompensada.

• Pacients amb pressió arterial sistòlica (PAS) < 95 mmHg
o amb hipotensió simptomàtica tot i haver ajustat el 
tractament de base.

• Pacients diabètics amb risc alt de cetoacidosi diabètica 
(diabetis mellitus tipus 1, diabetis autoimmunitària latent 
de l’adult [LADA], diabetis mellitus tipus 2 amb nivells 
baixos de pèptid-C).

• Pacients diabètics amb risc alt d’amputacions 
(antecedents d’amputacions no traumàtiques o amb una 
úlcera activa de la pell, osteomielitis, infecció, gangrena 
o malaltia arterial perifèrica a partir de grau IIb segons la 
classificació de Fontaine).

• Dones embarassades o en període de lactància.

(1) Abans d’iniciar el tractament amb DAPA s’ha de 
confirmar que el mal control no sigui degut a una falta de 
compliment terapèutic de la teràpia de base.

(2) Es consideren elevats els nivells de NT-proPNB
equivalents a ≥ 600 pg/mL o ≥ 400 pg/mL en pacients que 
han estat hospitalitzats per IC en els darrers 12 mesos o ≥ 
900 pg/mL en pacients amb fibril·lació auricular (FA) o flutter
auricular independentment de les hospitalitzacions prèvies 
per IC.

Addicionalment, en relació amb l’inici del tractament amb 
DAPA en pacients amb IC amb FEVE reduïda, s’han de 
tenir en compte els aspectes següents (vegeu també 
l’apartat de seguiment):

• En general, no es recomana en pacients d’edat 
avançada (≥ 80 anys) atès que l’evidència és limitada i 
augmenta el risc de reaccions adverses, especialment 
les relacionades amb la depleció de volum. En aquests 
pacients, la prescripció ha de ser individualitzada 
després de fer un diagnòstic situacional adequat a partir 
d’una valoració geriàtrica integral.

• En pacients amb risc de depleció de volum, d’hipotensió 
o de desequilibri electrolític cal valorar el benefici-risc 
del tractament abans d’iniciar-lo i corregir si és possible 
els factors de risc. DAPA pot produir un lleuger descens 
de la pressió arterial.

• S’ha de tenir precaució i fer-ne seguiment estret en 
pacients amb malaltia arterial perifèrica o neuropatia 
sensitiva en les extremitats inferiors, pel possible 
increment del risc d’amputació no traumàtica. En 
pacients diabètics, s’han de revisar els factors de risc 
de cetoacidosi (restricció de la ingesta calòrica, 
reducció de pes substancial els últims mesos, índex de 
massa corporal [IMC] < 25 kg/m2,  ingesta elevada 
d’alcohol, deshidratació, vòmits, infecció aguda, cirurgia 
molt recent, reducció o suspensió sobtada del 
tractament amb insulina i molt mal control glucèmic). En 
la mesura del possible, es recomana corregir aquests 
factors predisposants abans d’iniciar el tractament amb 
DAPA.

• En pacients amb infeccions genitourinàries de repetició 
cal valorar el benefici-risc del tractament abans d’iniciar-
lo.

Es recomana consultar la fitxa tècnica de DAPA per obtenir 
una informació detallada de les precaucions i 
contraindicacions d’ús del fàrmac.
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Criteris clínics d’inici i seguiment
Prèviament a l’inici del tractament amb DAPA en pacients
amb IC amb FEVE reduïda es recomana realitzar una 
valoració dels aspectes següents:

• FEVE i classe funcional NYHA.

• Adherència al tractament previ de base de la IC.

• Funció renal.

• Pressió arterial i volèmia. S’ha de corregir la hipovolèmia
abans d’iniciar el tractament. Pot ser necessari reduir la 
dosi de diürètics.

• Pes corporal i IMC.

• HbA1c en els pacients diabètics. Pot ser necessari 
ajustar el tractament hipoglucemiant de base a l’iniciar 
DAPA.

• Multimorbiditat i fragilitat.

• Factors de risc de cetoacidosi diabètica i d’amputacions 
no traumàtiques (descrits anteriorment).

Així mateix, durant el tractament amb DAPA, es recomana 
monitorar els pacients a les 2 setmanes d’iniciar el 
tractament per valorar-ne la tolerabilitat i l’adherència i, 
posteriorment, de forma periòdica en funció de la situació 
clínica de cada pacient per realitzar un seguiment dels 
paràmetres següents:

• Adherència al tractament.

• Simptomatologia de la IC i classe funcional NYHA.

• Hospitalitzacions per IC.

• Pressió arterial i volèmia.

• Funció renal.

• HbA1c en els pacients diabètics.

• Multimorbiditat i fragilitat.

• Reaccions adverses al tractament.

ACORD
A Medicaments d’elecció en primera línia

B
Medicaments d’elecció en segona línia o 
recomanats en un subgrup de pacients

C
Medicaments per a pacients que han 
exhaurit altres alternatives

D Medicaments sense valor terapèutic afegit

Presentacions: Edistride® i Forxiga® 10 mg, comprimits 
recoberts. AstraZeneca AB.
Condicions de dispensació: medicament amb recepta 
mèdica. Aportació reduïda. Indicació finançada restringida: 
Tractament de la IC crònica amb FEVE reduïda en pacients 
adults no controlats amb les teràpies de primera (IECA o ARA 
II amb un BB) i segona línia (ARM).
Data de finançament de la indicació avaluada: 01.09.2021 
Bibliografia: 
• Informe tècnic d’avaluació
• Acord de la CFT-SISCAT
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En termes generals, s’ha de valorar la discontinuació del 
tractament amb DAPA en cas de:

• Manca d’adherència al tractament.

• Deteriorament sostingut de la funció renal o TFGe
sostinguda < 25 mL/min/1,73m2.

• Episodi de cetoacidosi diabètica*.

• Aparició de factors que augmenten el risc de cetoacidosi 
diabètica (descrits anteriorment)*.

• Amputació no traumàtica.

• Aparició o empitjorament de la malaltia arterial perifèrica, 
de la neuropatia sensitiva de les extremitats inferiors o 
d’altres complicacions en les extremitats que augmenten 
el risc d’amputació (descrits anteriorment)**.

• Esdeveniments relacionats amb la depleció de volum*.

• PAS < 95 mmHg o hipotensió simptomàtica tot i els 
ajustos de tractament*.

• Infeccions genitourinàries recurrents.

• Pielonefritis o urosèpsia*.

• Gangrena de Fournier.

• Embaràs o risc d’aquest.

• Cirurgia o malaltia mèdica aguda intercurrent que 
augmenti el risc de cetoacidosi

* En aquests casos, valorar reiniciar el tractament quan la 
situació que motiva la interrupció es corregeix. En cas de 
cetoacidosi, no reiniciar a no ser que s’identifiquin altres
factors que hagin estat clarament identificats com a 
predisposants i aquests s’hagin resolt.

** Valorar de forma individualitzada si reiniciar el tractament

http://hdl.handle.net/11351/6408
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/informes/dapagliflozina-icc-feve-reduida/acord-cft-siscat-dapagliflozina-ic.pdf
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